Szabó Imre búcsúztatása
Tisztelt Gyászoló Gyülekezet!
Családja felkérése nyomán Szabó Imre
gyémántdiplomás geológust jöttem
búcsúztatni, egykori tanítványai,
kollégái, beosztottjai nevében.
Hirtelen halála mindnyájunkat
váratlanul ért, engemet is, hiszen
egészséges volt, s mindvégig
tevékenyen élt, s elhunyta előtt még
néhány nappal – kezdeményezése
nyomán – egy érdekes szakmai
kérdést, a balatonfelvidéki
Buchensteini Formációban Imre által
korábban felfedezett triász bentonit előfordulás genetikáját beszéltük meg.
Szabó Imre hosszú, sikeres emberi és szakmai életet ért meg. Szintén szakmabeli feleségével,
Drubina Magdával két remek lányt neveltek fel, s évek óta már négy unokájuknak is
örülhettek.
Szabó Imre 1926. október 13-án, a tiszántúli Nagykunság Karcag városában született. Itt
végezte el az elemi iskolát, majd a Karcagi Református Gimnáziumban érettségizett 1946ban. Törekvő paraszti családból származott, így az érettségi után rögtön beiratkozott az
akkor még Pázmány Péter Tudományegyetem természetrajz-földrajz szakára. Két évig itt
tanult, majd szakmai érdeklődésének megfelelően az akkor induló geológus szakra ment át,
ahol 1951-ben kapott geológus diplomát. Kiváló előmenetele alapján bent tartották az
egyetemen. Az akkor önállósodott Őslénytani Tanszéken előbb gyakornokként, majd
tanársegédként oktatott.
Szabó Imrével 1951 júliusában ismerkedtem meg. Egyik tagja volt annak az egyetemi felvételi
bizottságnak, amelynek ajánlása alapján engem is felvettek az akkor már Eötvös Loránd
Tudományegyetem geológus szakára.
Már ez év őszén oktatóként találkoztam vele ismét. Az őslénytani gyakorlatokat tartotta
nekünk, elsőéves geológus hallgatóknak.
Visszaemlékezve elmondhatom, hogy kiváló oktatónk volt. Nemcsak megtanította nekünk a
vonatkozó szakmai munkához szükséges ismereteket, hanem meg is szerettette velünk a
tantárgyat, ami nélkülözhetetlen a geológus mindennapi munkájában.
Ötéves egyetemi oktató munka után Imre 1955-ben a Magyar Állami Földtani Intézetbe
ment át, ahol közel négy évig, 1958-ig a gerecsei mezozoos képződmények térképezésével
foglalkozott. Kiváló szakmai adottságaira az akkoriban felfutóban lévő Pécsi Uránércbánya
Vállalatnál is felfigyeltek, s áthívták a céghez. Megbízták a balatonfelvidéki uránkutatások
vezetésével. Itt szakmánk korábbi nagy személyiségei – Böckh János, Lóczy Lajos, Vitális
István – után kellett bizonyítania, hogy még ezen a területen is van mit keresnie a
geológusnak. Az itteni uránérc kutatási eredményeken túl neki és számos munkatársának az
eddigieknél sokkal részletesebb képet sikerült kialakítania, a terület ópaleozoos, permi, és
triász időszaki képződmények rétegtanáról és fejlődéstörténetéről egyaránt. Kiválóan tudott
és vezetésével tudtak munkatársai élni a korszerű kutatási módszerekkel, főként a kiváló
fúrási technika biztosította lehetőségekkel. Szabó Imre itt nemcsak kiváló terepgeológusi
adottságait – remek képződmény-megfigyelő és dokumentáló –, hanem vezetői képességeit
is sokszorosan bizonyította.

Megtanította beosztottjait, kollégáit a terepi munka fortélyaira, felhívta figyelmüket,
hogyan-miként kell a korábbi ismeretekre támaszkodva továbbfejleszteni a földtani képet.
Nemcsak egyetemi és technikusi végzettségű, hanem fizikai dolgozó beosztottjaival is jól
megtalálta az együttműködés hangját, s így nagyszerűen tudta motiválni őket az újdonságok
megtalálására.
Ennyi év tapasztalata alapján már megtanultuk, hogy a jó és eredményes munkához nemcsak
a megfelelő feladat, hanem a jó főnök is szükséges.
1961-ben a Pécsi Uránércbánya Vállalatot Mecseki Ércbányászati Vállalattá szervezték át, s
az itt újonnan alakult Kutató-Mélyfúró Üzem főgeológusává Szabó Imrét nevezték ki. Így ő
lett a közvetlen főnököm.
Elmondhatom, hogy kiváló főnököm volt nekem és nagyszámú többi beosztottjának is.
Munkámban nemcsak messzemenően támogatott, segített, hanem a szakmai kérdések
megbeszélésében is kiváló partner volt. Eredeti meglátásai voltak, s így az adatok
kiértékelésében is nagyszerűen tudott segíteni. Támogatását azonban nemcsak a vállalatnál,
hanem azután is, úgy szakmai, mint egyéb téren is számos alkalommal tapasztaltam.
Pár év múltán Imre a Mecseki Ércbányászati Vállalat keretében Pestre került, ahol a
Budapest Kutató Csoport vezetője lett. Kutatási területe itt jószerivel az ország hegyvidéki
területeinek nagyobb részére kiterjedt. Eredményesen dolgozott a bükki perm és karbon,
továbbá a triász vulkanit képződményekben, a Dunántúli-középhegység kréta és eocén
kőszénmedencéiben, a Tokaji-hegység vulkanitjaiban, a Velencei-hegység gránitterületén.
Kiváló szakmai előmenetelét bizonyítja, hogy Franciaországba 1972-73-ban hosszú
uránkutatási tanulmányútra küldték ki, majd 1980-ban Algériában az uránkutatás
vezetésével bízták meg.
Szabó Imre így jelentős nagyságú szakmai „lábnyomot” hagyott maga után.
Publikációinak száma ugyan nem túl nagy, mert a szükségesnél talán kevésbé volt önző,
magamutogatásra törekvő – no meg az Uránnál akkoriban minden titkos volt –, így
eredményeinek túlnyomó része elsősorban a Földtani-Geofizikai és Bányászati Adattárban, a
Mecseki Ércbányászati Vállalat, az ELTE, a Természettudományi Múzeum
jelentésgyűjteményében lelhető fel. Közel 150 db jelentés fűződik nevéhez.
Jelentős szerepe volt a hazai perm, a triász és jura képződmények új szemléletű
rétegtanának kialakításában. Megírta a veszprémi 1:200 00-es térképlap és az ösküi
1:20 000-es térképi lap földtani magyarázatának triász részét is.
Kiváló leírást adott a tatai Kálvária-hegy mezozoos képződményeiről a MÁFI Évkönyvében,
továbbá a nagytétényi szarmata bentonit előfordulásáról az Intézet Évi Jelentésében.
Hosszú éveken keresztül használták a Geológiai Technikum hallgatói a Boda Jenővel együtt
írt Őslénytan tankönyvét.
Szakmai teljesítményét számos kitüntetéssel ismerték el. Megkapta a Bányászati Szolgálati
érdemérmeket, továbbá a Bányászat, majd a Földtani Kutatás Kiváló Dolgozója címet, az
MFT-től a Pro Geologica Applicata és az 50 éves tagsági okleveleket, az ELTE-től 2002-ben az
Arany-, 2011-ben pedig a Gyémánt-diplomát.
Azzal a tudattal búcsúzom, búcsúzunk Tőled, Imre, hogy ha mi, vagy a fiatalok hazánk
geológiájával akarnak foglalkozni, akkor a te munkáidra eredményesen támaszkodhatunk!
Kollégáid, tanítványaid, beosztottjaid nevében kívánom: Nyugodj Békében!
Jámbor Áron geológus

